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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan perancangan tata letak 

fasilitas pabrik baru di UKM Greenbag Manufacturing, didapatkan beberapa 

kesimpulan diantaranya ialah : 

 Permasalahan yang ada pada UKM Greenbag Manufacturing salah satunya 

ialah kapasitas produksi yang dirasa perusahaan belum mencukupi kini 

meningkat dan dapat mencukupi kebutuhan konsumen perusahaan dengan 

ditingkakanya kapasitas produksi yang pada awalnya hanya berkisar antara 

±25 pcs/hari menjadi 100 pcs/ hari. Peningkatan tersebut di analisis 

menggunakan routingsheet dan memberikan output berupa penambahan 

fasilitas mesin berdasarkan peningkatan kapasitas produksi yang 

dirangkum pada multi product process chart (MPPC).  

 Berdasarkan hasil perbandingan dari rancangan tata letak fasilitas 

alternatif 1 dan rancangan tata letak fasilitas alternatif 2 didapatkan 

perbedaan jarak aliran material yang tidak terlalu signifikan yakni jarak 

aliran material pada rancangan tata letak fasilitas alternatif 1 lebih kecil 6 

% dengan rancangan tata letak fasilitas alternatif 2. Oleh karena itu 

dipilihlah rancangan tata letak fasilitas alternatif 1 sebagai rancangan tata 

letak fasilitas usulan pada UKM Greenbag Manufakturing. 

 Pada rancangan tata letak fasilitas alternatif terpilih hasil dari metode 

BLOCPLAN masih harus ada beberapa penyesuaian. Diantaranya : 

- Untuk WC Kantor Pria (WCKP) ukuran tata letak hasil BLOCPLAN 

adalah (0,5 m x 7,5 m) = 3,75 m
2
 disesuaikan menjadi (1,5 m x 2 m) = 

3 m
2
 untuk keleluasan pekerja dan kebutuhan gang.  

- Untuk WC Kantor Wanita (WCKW) ukuran tata letak hasil 

BLOCPLAN adalah (0,5 m x 7,5 m) = 3,75 m
2
 disesuaikan menjadi 

(1,5 m x 2 m) = 3 m
2
 untuk keleluasan pekerja dan kebutuhan gang.  
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- Untuk Ruang Ganti Wanita (RGW) ukuran tata letak hasil 

BLOCPLAN adalah (9,5 m x 1,1 m) = 10,45 m
2
 disesuaikan menjadi 

(8,9 m x 1,1 m) = 9,79 m
2
 untuk kebutuhan gang. 

- Untuk Mushola (MS) ukuran tata letak hasil BLOCPLAN adalah (1,5 

m x 7,5 m) = 11,25 m
2
 disesuaikan menjadi (2,5 m x 4,5 m) = 11,25 

m
2
 untuk keleluasan pekerja.  

 

Hal tersebut menandakan bahwa dalam pembuatan rancangan tata letak 

fasilitas menggunakan metode BLOCPLAN ini di rasa belum dapat memenuhi 

kaidah perancangan tata letak fasilitas yang baik. Namun dengan adanya hasil dari 

pengolahan data dengan menggunakan metode BLOCPLAN, tujuan dari 

penelitian ini diharapkan dapat di capai, yakni dengan adanya hasil output akhir 

sebuah rancangan usulan pabrik baru untuk UKM Greenbag Manufacturing.  

 

6.2. Saran 

Dalam penelitian ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak 

terdapat kekurangan dan keterbatasan dalam berbagai hal yang berkaitan dengan 

penelitian ini. Oleh karenanya penulis mencoba memberikan beberapa saran untuk 

pengembangan penelitian pada masa yang akan datang, diantaranya adalah : 

 Pertimbangan pemilihan lokasi untuk pembuatan pabrik baru dalam 

sebuah perancangan tata letak fasilitas hendaklah diperhitungkan secara 

nyata. 

 Mempertimbangkan pengalokasian tata letak fasilitas juga perlu 

dipertimbangkan aspek lain, salah satunya ialah dari aspek finansial. 

 Minimasi jarak aliran material perlu untuk diperhatikan agar selain layout 

memberikan tata letak pabrik yang baru juga dapat memberikan kelebihan 

lain yakni jarak aliran barang yang optimal. 


